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RELEASE DE RESULTADOS
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Recorde de
Processamento de
Exames

1
Principais
resultados do 1T22
Belo Horizonte, 12 de maio de
2022 – O Instituto Hermes
Pardini S.A. (“IHP”), uma das
maiores empresas de Medicina
Diagnóstica do Brasil, divulga
seus resultados operacionais e
financeiros referentes ao
período do primeiro trimestre do
ano de 2022 (1T22). Exceto se
indicado de outra forma, as
informações deste documento
estão expressas em moeda
corrente nacional (em Reais). As
informações consolidadas da
Companhia são elaboradas de
acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil,
baseadas na Lei das Sociedades
por Ações e nas
regulamentações da CVM, como
também de acordo com norma
internacional IAS 34 – Interim
Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting
Standards Board – (IASB).

RECORDE

RECORDE 1T’s

Volume de exames
38,7 milhões

Margem bruta
30,3%

RECORDE

RECORDE 1T’s

Receita Bruta
R$582,4 MM

EBITDA
R$140,2 MM

RECORDE 1T’s

RECORDE 1T’s

Lucro Bruto
R$164,6 MM

Margem EBITDA
25,9%

Lucro Líquido
R$63,9 MM

Margem Líquida
11,8%

RECORDE 1T’s
ROIC sem ágio
46,9%

Fluxo de Caixa Operacional
R$44,1 MM
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2 Carta da Administração
A seguir, apresentamos os resultados
do primeiro trimestre de 2022.
No 1T22, o ganho de market share
advindo do esforço comercial do L2L,
impulsionado pelo crescimento
expressivo do PSC em São Paulo,
combinado com a performance das
novas avenidas de negócios da
Companhia e aquisições realizadas
recentemente, resultaram no maior
volume de exames processados em
um trimestre na história do Pardini
(38,7 milhões), refletido em
crescimento de volume ex-Covid de
20,7% no 1T22. Se considerarmos os
exames Covid, a expansão de volume
foi de 19,0% em relação ao 1T21.
Os exames de Covid iniciaram o ano
com volume expressivo em janeiro
por conta da variante Omicron,
porém com quedas consecutivas em
fevereiro e março, quando atingiram
o menor volume desde abril de 2020.
No trimestre, o volume de Covid foi
de 0,8M de exames.
O repasse de preços com as
operadoras de saúde ocorrido ao
longo do 1T22 e a atualização de
preços no L2L que aconteceu no final
de janeiro impulsionaram a
performance da Companhia.
A receita bruta ex-Covid foi recorde e
teve crescimento de 30,3% no 1T22 e
a receita bruta consolidada foi
novamente recorde histórico

nesse 1T22 e totalizou R$ 582,4 milhões,
crescimento de 13,4% em relação ao
1T21. Os exames Covid representaram
receita bruta de R$ 92,2 milhões no
trimestre (16% das vendas
consolidadas), queda de 33%
comparado com o 1T21. Esse
desempenho demonstra a retomada
dos exames recorrentes frente ao
ambiente de recuo dos testes Covid.
Destaque ainda para o incremento da
receita de R$ 53,5 milhões nesse
trimestre advindos das aquisições
ocorridas em 2021: Laboratório Paulo
Azevedo, Laboratório APC, IACS e Clínica
Dra. Odivânia.
No canal de coleta L2L, tivemos forte
retomada dos exames ex-Covid, com
crescimento de dois dígitos em relação
ao 1T21 em receita e volume na maioria
das famílias de testes: baixa
complexidade, bioquímica, imunologia,
e também nos especializados, como a
medicina personalizada, anatomia
patológica e a toxicologia. O apoio
hospitalar e a Pardis distribuidora
permanecem contribuindo para a
expansão do L2L nesse trimestre
também.
O EBITDA atingiu R$140,2 milhões no
1T22, apresentando um aumento de
31,8% em relação ao 1T21. A margem
EBITDA, por sua vez, atingiu 25,9% no
1T22, ante 22,3% no 1T21. O aumento
de margem se deve, principalmente,

pelo recorde de volumetria e receita bruta,
combinado com a gestão ativa dos custos
de captação e produção que foram
diluídos com o aumento da produção e a
contenção de despesas gerais e
administrativas mesmo em um ambiente
desafiador de inflação anual em cerca de
dois dígitos.

UNIDADES DE ATENDIMENTO PSC
No 1T22 no PSC, apresentamos crescimento
de 42,4% na receita bruta ex-Covid. Já a
receita bruta total comparada com o mesmo
período do ano passado cresceu 29,4%. A
performance recorrente ex-Covid do PSC foi
resultado de uma associação entre os M&As
realizados em 2021, os reajustes de preços
com operadoras negociados ao longo do
1T22, o ramp-up do contrato com Amil em SP
e a abertura da unidade Moema. Dentre os
estados nas quais possuímos unidades PSC,
São Paulo foi o grande destaque com
faturamento tendo mais dobrado no
comparativo anual 1T22 x 1T21.
O pilar estratégico de priorização de
mercados de alto potencial foi acelerado com
mais uma expansão anunciada da nossa
operação em São Paulo.
Em fevereiro assinamos contrato para a
aquisição, de determinados ativos físicos da
DaVita Serviços Médicos, correspondentes ao
direito de utilização de 10 unidades no
estado de São Paulo, incluindo suas
benfeitorias, equipamentos

instalados para operação, e para a
realização de exames de análises
clínicas , imagem, dentre outros e
seus mobiliários, estando excluída
qualquer marca do Grupo DaVita,
tampouco contratos de
credenciamento e de clientes.
A Operação é mais um passo
importante da estratégia do Grupo
Pardini de crescer sua presença e
atuação em São Paulo. Atualmente, a
marca Hermes Pardini conta com 7
unidades em funcionamento na
capital paulista: Morumbi, Santana,
Itaim Bibi, Moema, Itaquera, além de
duas no Tatuapé. Em maio já
inauguramos a unidade de Osasco e a
de Mogi das Cruzes, outras 2 estão
em processo de reforma e serão
inauguradas no 2° trimestre em São
Bernardo do Campo e Guarulhos. Ao
longo do segundo semestre, através
dessa aquisição, mais 10 unidades
estarão em funcionamento nas
regiões de Taboão da Serra, São
Miguel, Santo Amaro, Freguesia do Ó,
São Judas, Tatuapé, Guarulhos, Anália
Franco, Lapa e Santa Cruz.
Assim, se compararmos o número de
unidades PSC em São Paulo no início
de 2021 com o final de 2022, nesse
intervalo de tempo teremos passado
de 5 para 38 unidades, expansão de
660%.
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LAB-TO-LAB
No 1T22 no L2L, houve expressivo
aumento no faturamento recorrente
ex-Covid, atingindo máximas históricas
para um 1º trimestre. Sem
considerarmos os exames Covid, o
crescimento de receita bruta no 1T22
foi de 21% em relação ao mesmo
período de 2021, já no consolidado
(com Covid) o crescimento foi de 1%. O
volume médio por cliente também
apresentou crescimento relevante de
de 8% no 1T22 em relação ao 1T21.

As frentes inovadoras geradoras de
receita do L2L (Apoio Hospitalar e a
Pardis – Pardini Distribuidora)
representaram no 1T22 um total de
5,5% da receita bruta do L2L,
incremento de 201 bps em relação
ao 4T21, devido ao aumento de
SKUs disponibilizados no portifólio
de produtos da Pardis, ao
faturamento relacionado aos
produtos Covid e à estabilidade das
operações hospitalares.

A vasta maioria dos testes ex-Covid
obtiveram crescimento de dois dígitos
em relação ao 1T21 tanto em receita
quanto em volume, nos de baixa
complexidade e também na medicina
personalizada.

No segundo semestre de 2022 a
Pardis distribuidora dará um novo
salto em inovação com o
lançamento da plataforma
marketplace de vendas de sáude.
Trata-se de um espaço livre, onde
compradores e vendedores podem
fazer negócios. Será uma rede
aberta de vendedores dentro de um
mesmo site possibilitando a
realizações de negócios não só com
os nossos laboratórios parceiros
como também com empresas de
outros segmentos. Essa é uma
iniciativa inédita no Brasil que está
sendo desenvolvida e
parametrizada pelo time da Pardis
em parceria com a Vtex.

Esse crescimento da receita recorrente
foi direcionado por ações comerciais
que capturaram market share e pela
antecipação da atualização de preços
que ocorreu ao final de janeiro nesse
ano, visto que em 2021 ela ocorreu
somente em março. As alterações de
preços no L2L tiveram efeito positivo
concreto, com impacto benéfico na
receita da Companhia já nesse
primeiro trimestre.

TOXICOLOGIA
Os exames Toxicológicos
também impulsionaram o
resultado da Companhia,
tiveram receita bruta de R$ 23,8
milhões no 1T22 que representa
um crescimento de 19,4% em
relação ao 1T21.
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INOVAÇÔES NA SAÚDE
PRECISION CARE
Somos o maior grupo de
infraestrutura diagnóstica do Brasil
e estamos investindo fortemente
em inovação para melhorar o
acesso da população à saúde.
Recentemente lançamos o
Precision Care: plataforma de
relacionamento digital que vai
conectar pacientes, médicos,
operadoras de saúde, empresas,
hospitais, laboratórios e indústria
farmacêutica. Todos produtos e
serviços que a rede de laboratórios
oferece, para todos esses públicos,
estarão integrados em uma única
plataforma, facilitando ou trazendo
diagnóstico mais preciso e
tratamento mais rápido para o
paciente.
Utilizando-se do know-how e
expertise em tecnologia e inovação
em saúde, essa ferramenta foi
desenvolvida pelo Grupo Pardini,
exclusivamente para suas 17
marcas, que conta com mais de 8
mil produtos e serviços (o maior
portfólio do país) e 7 unidades de
negócios. O usuário, seja ele qual
for, terá acesso a todo o portfólio,
independentemente da marca
escolhida, da região onde está, e
do tipo de teste a ser realizado.

Os dados históricos dos pacientes
permitirão análises relevantes para
todo o ecossistema de saúde sejam médicos, hospitais,
operadoras ou indústria
farmacêutica. Como o Grupo
realiza exames em todos os
estados do Brasil, haverá
diversidade de dados clínicos
representando a população do
país. E é isso que vai revolucionar o
setor. Ganha o paciente, com mais
qualidade de vida, e também toda
a cadeia de saúde.
Nesse primeiro momento, o canal
está acessível para o público
médico, que poderá, com um
clique, no celular ou computador,
acessar os exames de seus
pacientes, discutir laudos e casos
clínicos com a assessoria científica
do Grupo, e tirar dúvidas dos
produtos e serviços do portfólio de
testes.
O Precision Care é um projeto
evolutivo, com os achados clínicos
e correlações entre exames feitos
no Grupo, poderemos emitir
informações, insights e análises
para apoiar os médicos nas
tomadas de decisões e ajudar os
pacientes a chegar no diagnóstico
mais precoce.

ENTERPRISE DIGITAL
Como parte do processo de evolução
constante do Projeto Enterprise,
desenvolvemos uma importante inovação
incremental, um projeto fundamentado
numa identidade visual forte com múltiplos
conceitos. O Enterprise Digital vem para
evidenciar o próprio projeto para nossos
clientes, como uma extensão do laboratório
parceiro através de uma experiência digital
diferenciada (inovadora e lúdica), trazendo
informação em tempo real sobre
processamento de amostras reduzindo
dúvidas e tempo de suporte. Utilizando uma
interface simples e intuitiva os clientes
podem visualizar informações de forma
rápida já na tela inicial do sistema,
permitindo diversas formas de acessar os
exames nas unidades produtivas do Pardini.

SAÚDEMOB – O seu delivery de saúde
Lançamos a marca SaúdeMob, que traz o
conceito anywhere lab: uma experiência
com forte experiência digital que vai
funcionar 24 horas, em qualquer lugar,
para ampliar opções de atendimento
direto ao paciente. Já estão disponíveis
vacinas, análises clínicas e exames de
ultrassom no SaúdeMob. O serviço que foi
criado com a missão de ser um catalisador
de inovações e experiências para os
clientes, onde, quando e da forma que eles
quiserem, já nasce com operação em cinco
capitais e a visão é chegar a todos os
estados brasileiros até o fim de 2023.

O serviço passa a funcionar
imediatamente nas praças onde o
Grupo Pardini conta com unidades
diretas ao paciente (PSCs), em
substituição aos atendimentos
tradicionais de domicílio – Minas
Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de
Janeiro e Pará – com serviços de
análises clínicas e vacinas. Para a
operação iniciar, a equipe do serviço
de atendimento em domicílio mais
que triplicou. Site, telefone, WhatsApp
e aplicativo permitirão, desde fazer
agendamento online quanto a
retirada dos resultados. Estamos
criando uma marca com liberdade
criativa, bem-humorada, mais
empática ao público jovem que busca,
precisa e merece um atendimento em
saúde mais leve e resolutivo. Nos
próximos meses, o SaúdeMob será
ampliado e escalado em outras praças
estratégicas em uma operação
atrelada com o Lab-to-Lab (unidade
de negócio B2B) do grupo. Para isso, a
companhia pretende se unir a seus
mais de 6 mil laboratórios parceiros
em todo o país, além de utilizar a
malha logística já estabelecida que
chega a mais de 2 mil municípios,
diariamente, bem como sua robusta
estrutura de tecnologia.
Roberto Santoro Meirelles
Diretor Presidente
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Volume de exames (milhões) e ticket médio (R$/exame)

RECORDE

3
Demonstração
de Resultados
do Exercício
3.1
Volume de Exames
e Ticket Médio

No 1T22, o ganho de market share
advindo do esforço comercial do
L2L, impulsionado pelo
crescimento expressivo do PSC em
São Paulo, combinado com a
performance das novas avenidas
de negócios da Companhia e
aquisições realizadas
recentemente, resultaram no
maior volume de exames
processados em um trimestre na
história do Pardini (38,7 milhões),
refletido em crescimento ex-Covid
de 20,7% em relação ao 1T21.
Se considerarmos os exames
Covid, a expansão de volume foi de
19,0% em relação ao 1T21.

Volume de exames, excluindo as transações intercompany.

No canal de coleta L2L, tivemos recorde
volume. No 1T22 com a retomada dos
exames ex-Covid, onde houve
crescimento tanto nos exames de baixa
complexidade, como os de bioquímica e
hormônio, quanto nos especializados,
como a medicina personalizada, anatomia
patológica e a toxicologia que cresceram
dois dígitos em relação ao 1T21 em
volume.

No canal de coleta PSC, vale
destacar o aumento significativo de
três dígitos de volumetria em São
Paulo no 1T22, mesmo ex-Covid,
alavancado pela incorporação do
novo contrato com a Amil que
passou a vigorar no final de 2021.
No consolidado de todas as regiões
o crescimento total e sem Covid foi
de dois dígitos.
Em relação a análises clínicas, o
crescimento também foi de duplo
dígito, mesmo desconsiderando os
exames de Covid-19.

O ticket médio manteve a
tendência do 4T21 e
apresentou redução de 4,5%,
sendo de R$15,1 no 1T22 e
R$15,8 no 1T21, em grande
parte por conta da redução da
representatividade do Covid
na composição da receita.
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+ 13,4%

Receita Bruta (R$/MM)

582,4

2.500,0

3.2
Receita Bruta

2.000,0
1.500,0

1.296,8

1.000,0

618,6

Os exames Covid representaram
receita bruta de R$ 92,2 milhões no
trimestre (16% das vendas
consolidadas), queda de 33%
comparado com o 1T21.
Destaque ainda para o incremento da
receita de R$ 53,5 milhões nesse
trimestre advindos das aquisições
ocorridas em 2021: Laboratório Paulo
Azevedo, Laboratório APC, IACS e
Clínica Dra. Odivânia.

1.604,9

1.454,2

945,7

513,5
225,3

500,0

291,5

655,2

937,7

1.211,3

293,4

296,1

0,0

686,9
-8,7

817,1
-18,1

-15,9

-16,5

-5,2

-5,2

-500,0

2018

2019

2020

2021

1T21

1T22

Lab-to-Lab

400,0
300,0

683,0

500,0

A receita bruta ex-Covid foi recorde e
teve crescimento de 30,3% no 1T22 e a
receita bruta consolidada também foi
novamente recorde histórico nesse
1T22 e totalizou R$ 582,4 milhões,
crescimento de 13,4% em relação ao
1T21.

2.140,6

600,0

RECORDE

Receita Bruta (R$ MM)

200,0

PSC

100,0
0,0
-100,0

Eliminações

As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil

O repasse de preços com as
operadoras de saúde
ocorrido ao longo do 1T22 e a
atualização de preços no L2L
que aconteceu no final de
janeiro impulsionaram a
performance da Companhia.
No 1T22 no PSC,
apresentamos crescimento
de 29,4% na receita bruta
total comparada com o
mesmo período do ano
passado. Se desconsiderados
os exames de Covid-19, o
crescimento foi de 42,4%.

O maior destaque positivo
regional do PSC veio da praça
de SP, que contribuiu para o
recorde de receita no 1T22
devido ao aumento no
número de unidades,
passando de 5 lojas no 1T21
para 20 no 1T22.
No 1T22 no L2L, houve
aumento nos volumes médios
por cliente, com o
faturamento recorrente ExCOVID atingindo máximas
históricas para um 1º
trimestre.

Sem considerarmos os exames
Covid, o crescimento de receita
bruta no 1T22 foi de 21% em
relação ao mesmo período de 2021,
já no consolidado (com Covid) o
crescimento foi de 1%.
Outros vetores de crescimento, tais
como o Apoio Hospitalar, a Pardis
Distribuidora e os exames Covid-19
também foram importantes para o
crescimento da receita.
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Receita bruta por loja (R$ Mil)

Receita Bruta por Loja (R$ Mil)

Número de Clientes (geradores de receita no período)

+ 0,7%

+ 3,2%
6.601

6.700
6.600

6.408

6.500

6.2 00

6.0 00

5.824

6.009

5.801,8

6.000,0

5.800,0

6.204

6.300
6.200
6.100

5.200,0
5.4 00

5.000,0

1.799,6

5.284,2

5.400,0
5.6 00

6.022

2.500,0

1.788,0

5.420,5

5.600,0

5.8 00

6.400

Lucro bruto (R$ MM)
e margem bruta (%)

RECORDE 1T’s

RECORDE 1T’s

Número de clientes
(Geradores de receita no período)

3.3
Lucro Bruto

1.500,0

4.948,4

1.000,0

5.2 00

6.000

2.000,0

4.800,0

500,0

5.0 00

5.900
4.600,0
4.8 00

5.800

0,0

4.400,0

5.700

4.6 00

2018

2019

2020

2021

1T21

1T22

Considera somente clientes Lab-to-Lab da
marca Hermes Pardini

Com o foco em multiplicar nossa capacidade de
geração de negócios com os laboratórios
parceiros, mais uma vez obtivemos crescimento
recorrente no número de clientes na base
comparativa ano-contra-ano no L2L. No 1T22,
tivemos 6.009 clientes geradores de receita, um
aumento de 3,2% quando comparado com o 1T21,
recorde para um 1T.

2018

2019

2020

2021

1T21

1T22

Receita bruta no período / número de lojas
geradoras de receita no período.

No 1T22, a receita bruta por loja (PSC) apresentou
aumento de 0,7% em comparação com o 1T21,
atingindo R$1.799,6 mil, com os estados de MG e SP
impulsionando os resultados.
Com a aquisições realizadas ao longo de 2021, a
Companhia passou obteve uma expansão de 29%
no PSC e passou a contar com 162 unidades de
atendimento ao final do 1T22, versus 126 unidades
no 1T21. Ainda não estão contabilizadas nesse
número as 14 novas unidades em São Paulo e
região metropolitana que já estarão abertas no final
do 2T22.

O lucro bruto apresentou aumento de 20,0% no 1T22
quando comparado ao 1T21, impactado positivamente: (i)
pela retomada da receita ex-Covid que resultam em
absorção de custos fixos pelo maior volume de exames e
mantiveram o custo de produção em linha com o início do
ano passado, (ii) aquisições (M&As) que adicionaram
volumetria, (iii) repasse de preços no L2L ocorrido em
fevereiro/22 e no PSC ao longo do 1T22; e negativamente:
(i) aumento no custo de captação devido à inflação,
principalmente em aluguéis e logística (impacto dos
combustíveis) e (ii) impacto do dissidio da mão de obra
ocorrido no 3T21. Assim, a margem bruta no 1T22
apresentou aumento de 160 bps quando comparado com
o 1T21.
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RECORDE 1T’s

Manutenção da
rentabilidade

3.4
EBITDA

EBITDA (R$ MM) e margem EBITDA (%)

R$ MM
Lucro Líquido
Resultado Financeiro
Depreciação e amortização
IR/CSLL
EBITDA
margem (%)

1T21
50,1
8,9
27,6
19,7
106,4
22,3%

1T22
63,9
17,1
34,7
24,5
140,2
25,9%

Variação
27,5%
91,4%
25,8%
24,2%
31,8%
+ 358 bps

O EBITDA atingiu R$140,2 milhões no 1T22,
apresentando um aumento de 31,8% em relação
ao 1T21. A margem EBITDA, por sua vez, atingiu
25,9% no 1T22, ante 22,3% no 1T21. O aumento
de margem se deve, principalmente, pelo recorde
de volumetria e receita bruta, combinado com a
gestão ativa dos custos de captação e produção
que foram diluídos com o aumento da produção
e a contenção de despesas gerais e
administrativas mesmo em um ambiente
desafiador de inflação anual em cerca de dois
dígitos.
As despesas operacionais (com vendas, gerais e
administrativas e outras), como percentual da
receita líquida, foi de 10,9% no 1T22, comparado
com o ano anterior de 12,2%. A queda se deu em
função principalmente da administração efetiva
das despesas da Companhia no período mesmo
com volumetrias maiores. Destaque para as
despesas com vendas que mantiveram-se
praticamente estáveis (+R$ 0,6 milhão) em
termos nominais em relação ao 1T21. No G&A,
também houve forte trabalho de gerenciamento
dessas linhas e a maior parte da variação de R$
4,0 milhões foi incremento advindo da
incorporação das estruturas das recentes
aquisições (LPA, APC, IACS e Clínica Dra.
Odivânia).
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3.5
Lucro líquido

Rrde
Lucro líquido (R$ MM) e margem (%)

Lucro Líquido (R$ MM) e margem (%)

+ 27,5%

63,9

70, 0

250,0

214,0

200,0
150,0

158,4
123,4

60,0%
60, 0

11,7%

126,6

20, 0

8,5%

10,8%

0,0

10, 0

0,0

2018

2019
Lucro Líquido (R$ MM)

2020

40,0%

40,0%
40, 0

100,0

10,2%

50,0%

50, 0

30, 0

50,0

50,0% 50,1

60,0%

2021

30,0%

30,0%
20,0%
10,0%

10,5%

11,8%

20,0%

10,0%

0,0%

0,0%

1T21

1T22

Margem Líquida (%)

O lucro líquido atingiu R$63,9 milhões no 1T22, apresentando aumento de 27,5% quando comparado com o 1T21. A margem líquida foi de
11,8% no 1T22, aumento de 130 bps. A nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de 27,7% no 1T22, sendo de 28,2% no 1T21.

Quando comparado com o 1T21, certos eventos impactaram o lucro líquido:
• Aumento na despesa financeira advindo em grande parte das obrigações de compra das aquisições: Toxicologia, Lab. Paulo Azevedo e APC;
• Queda da alíquota efetiva de IR/CSLL devido principalmente pela elevação da dedução fiscal do JCP que foi declarado no período.
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4
Endividamento e Fluxo de Caixa
4.1
Endividamento
R$ MM
Dívida Financeira Bruta
Caixa e equivalentes de caixa*
Dívida Financeira Líquida

1T21
429,7
305,1
124,5

1T22
336,0
251,2
84,8

Variação
-21,8%
-17,7%
-31,9%

Dívida Financeira Líquida / EBITDA LTM
EBITDA LTM / Resultado Financeiro Líquido LTM

0,3x
9,5

0,2x
7,3

-52,1%
-23,7%

Baixa
alavancagem

*Inclui aplicações financeiras

No encerramento do 1T22, a Companhia apresentou dívida
financeira líquida de R$84,8 milhões, representando um grau de
alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) de 0,2x.

A operação de debênture realizada em dezembro de
2018 (R$210 milhões de valor de principal) e os
empréstimos obtidos em abril de 2020 para o
enfrentamento da pandemia representavam,
conjuntamente, 98,9% da dívida financeira bruta total da
Companhia no encerramento do 1T22, fazendo com que
99,5% da dívida financeira bruta total estejam indexadas
à taxa CDI.
O gráfico abaixo mostra o cronograma de amortização dos
saldos de empréstimos e financiamentos no encerramento
do 1T22.

Cronograma de amortização da Dívida Financeira (R$ MM)
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Recorde
4.2
Fluxo de Caixa Livre

R$ MM
EBITDA (A)

2018
239,8

2019
334,6

2020
304,7

2021
478,3

1T21
106,4

1T22
140,2

Variação
31,8%

Itens que não afetam o caixa / Não recorrentes

(0,4)

1,1

20,2

37,3

7,8

9,9

26,9%

∆ Capital de Giro:
IR/CSLL, Juros sobre empréstimos e financiamentos e Outros Pagos

(35,1)
(37,9)

(45,9)
(28,2)

(59,8)
(21,7)

(5,8)
(66,8)

(16,9)
(11,6)

(81,2)
(24,9)

-381,5%
-113,8%

Fluxo de Caixa Operacional (B)

166,4

261,6

243,5

443,1

85,7

44,1

-48,5%

Atividades de Investimento:
Aquisição de investimentos, ativos imobilizados e outros
Demais atividades de investimento

(57,0)
(57,0)
0,0

(95,2)
(95,2)
0,0

(203,1)
(68,9)
(134,2)

52,2
(92,6)
144,8

91,9
(9,8)
101,7

(36,2)
(36,2)
0,0

-139,4%
-268,6%
-100,0%

Fluxo de Caixa Livre antes de Aquisição Societária

109,4

166,5

40,3

495,3

177,6

7,9

-95,5%

Aquisição Participação Societária

(27,9)

(61,0)

(70,6)

(135,2)

(10,0)

0,0

100,0%

Fluxo de Caixa Livre

81,6

105,4

(30,3)

360,1

167,6

7,9

-95,3%

Atividades de Financiamento:
Distribuição de Dividendos e JCP
Demais atividades de financiamento

(100,8)
(42,7)
(58,2)

(116,5)
(60,2)
(56,4)

33,1
(38,3)
71,4

(230,4)
(36,3)
(194,1)

(37,9)
0,0
(37,9)

(18,7)
0,0
(18,7)

50,7%
n.m.
50,7%

Variação no caixa e equivalentes de caixa

(19,3)

(11,1)

2,8

129,6

129,7

(10,8)

-108,3%

Conversão (caixa operacional/EBITDA ajustado) - (B/A)

69,4%

78,2%

79,9%

92,6%

80,6%

31,5%

-4912 bps
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5
ROIC – Retorno sobre o Capital Investido

Recorde

O ROIC excluindo ágio foi de 46,9% no 1T22:

Manutenção do
ROIC em níveis
recordes

Consolidado (R$ MM)
EBIT LTM
Alíquota Efetiva LTM
NOPAT [EBIT LTM x (1 - Alíquota Efetiva LTM)]
Capital Investido Médio
ROIC sem ágio
ROIC com ágio

1T21
252,6
25,0%
189,4
545,9
34,7%
18,5%

2T21
366,0
26,6%
268,6
551,5
48,7%
25,4%

3T21
369,8
28,6%
263,9
559,1
47,2%
24,2%

4T21
359,1
27,9%
258,9
564,0
45,9%
22,4%

1T22
385,8
27,8%
278,7
593,8
46,9%
22,3%

Os gráficos abaixo
demonstram o “spread”
entre o ROIC (com e sem
ágio) e o custo da dívida
após impostos,
considerando uma
alíquota de 34,0%:
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

Consolidado
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Aplicações financeiras vinculadas

31/03/2022

31/12/2021

251.191
0
417.739
65.662
44.577
8.256
24.926

261.953
0
376.164
57.889
32.657
7.798
23.799

Total dos ativos circulantes
Outros ativos circulantes
Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos não circulantes

812.351

760.260

1.826
2.637
25.375
9.944
4.413

1.506
2.463
33.790
14.416
5.007

Total do realizável a longo prazo

44.195

57.182

Imobilizado
Intangível
Direito de Uso

320.557
887.961
311.125

297.880
884.042
310.853

1.563.838

1.549.957

Consolidado
Passivos e patrimônio líquido

Total dos ativos

2.376.189
2.376.189

2.310.217

31/12/2021

Passivos Circulantes
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos circulantes

228.961
92.560
60.526
227.997
7.154
33.076
78.671
8.852

219.343
119.589
57.149
218.644
7.982
19.233
76.041
8.398

Total dos passivos circulantes

737.797

726.379

Passivos não circulantes
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes

271.977
107.964
15.878
17.636
82.187
218.626
1.032

273.357
107.587
16.459
18.286
76.707
217.914
467

Total dos passivos não circulantes

715.300

710.777

1.453.097

1.437.156

Patrimônio Líquido
Capital social
Gastos com emissão de ações
Ações em tesouraria
Reservas de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva de lucros
Resultado do exercício
Lucros acumulados

425.457
-8.913
-93.624
53.948
-30.217
524.903
50.080
0

425.457
-8.913
-93.624
53.948
-30.100
524.903

Patrimônio líquido dos acionistas da controladora

921.634

871.671

1.458

1.390

923.092

873.061

2.376.189

2.310.217

Total dos passivos
Total dos ativos não circulantes

31/03/2022

Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido

0
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração do resultado - período de três meses findos em 31 de março
Em milhares de reais

Consolidado
1T22
1T21
Receita líquida de prestação de serviços

542.260

477.495

Custo dos serviços prestados

-377.704

-340.404

Lucro Bruto

164.556

137.091

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Gerais, administrativas e outras
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-28.615
-27.343
-3.122

-28.059
-23.251
-7.022

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

105.476

78.759

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação cambial, líquida

8.740
-25.930
77

3.532
-12.531
56

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

88.363

69.816

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-10.594
-13.895

-13.776
-5.934

-24.489

-19.710

Lucro líquido do período

63.874

50.106

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da controladora
Participações não controladoras

63.806
68

50.057
49

63.874

50.106
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Reservas de
capital

Capital social

Subscrito

Gastos com
emissão de
ações

Ações em
tesouraria

Reserva
especial de
ágio

Reserva
Legal

Retenção de
lucros

Ajustes de
avaliação
patrimonial

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Recompra de ações
Aumento de Capital
Plano de incentivo baseado em ações
Reserva Legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Juros sobre capital próprio
Destinação para reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de março de 2021

425.457

-8.913

-73.830

53.948

45.613

320.736

-29.631

425.457

-8.913

-93.624

53.948

45.613

320.736

-29.748

Saldos em 31 de dezembro de 2021
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Recompra de ações
Reserva Legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Juros sobre capital próprio
Destinação para reserva de retenção de lucros

425.457

-8.913

-93.624

53.948

56.292

468.611

-30.100

Saldos em 31 de março de 2022

425.457

-117

Lucros
acumulados

50.057
117

-19.794

-93.624

Participação dos
acionistas não
controladores

Patrimônio
líquido
consolidado

733.380
50.057

1.051
49

734.431
50.106
0
-19.794

-83

-83

-8.373
755.270

1.017

-8.373
756.287

871.671
63.806

1.390
68

873.061
63.874

-19.794

-117

-8.913

Patrimônio
líquido dos
acionistas da
controladora

53.948

56.292

468.611

-30.217

-8.373
41.801

63.806
117

-13.843

-13.843

50.080

921.634

-13.843

1.458

923.092
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa - período de três meses findos em 31 de março
Em milhares de reais

Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do período
Ajustes para conciliar o resultado do caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Perda (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Perda (reversão) estimada para glosa
Depreciações e amortizações
Baixa de ativos imobilizado, intangível e arrendamentos
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, mútuos e arrendamentos
Provisão (reversão) de riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Atualização de passivos por compra de investimentos
Resultados com instrumentos financeiros e derivativos
Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos
Despesas com plano de ações
Prêmio e custo de captação debêntures
Dívidas recuperadas na aquisição de investimentos
Variação cambial, líquida
Perda de Estoque

1T22

1T21

63.874

50.106

24.489
1.069
1.388
34.749
118
16.656
-464
6.901
0
0
517
69
-9
-77
892

19.710
1.591
4.248
27.616
-767
9.933
300
-234
-267
-17
608
69
-279
-56
1.657

150.172

114.218

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Outros passivos

-44.352
-8.665
-11.920
-644
-174
1.164
-17.608
1.018

-17.533
8.906
-51
1.132
-161
537
-6.860
-2.829

Caixa gerado pelas atividades operacionais

68.991

97.359

Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, mútuos e arrendamentos
Pagamento de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período

-4.653
-186
-20.015

-3.376
-218
-8.032

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

44.137

85.733

Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento
Aquisição de controladas, líquido de caixa adquirido
Aquisição de imobilizado e intangível
Aplicações financeiras
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

0
0
0
-36.222
0
-36.222

-9.023
-1.008
0
-9.827
101.705
81.847

0

-19.794

560
-162

0
-2.708

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos:
- Amortizações
Arrendamentos:
- Amortizações
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

-908

-922

-18.167
0
-18.677

-14.480
0
-37.904

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

-10.762

129.676

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

261.953
251.191

132.306
261.982

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

-10.762

129.676

Variação no caixa e equivalentes de caixa
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais – ITR
Aos Administradores e Acionistas
Instituto Hermes Pardini S.A
Belo Horizonte – MG
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Instituto Hermes Pardini S.A
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março
de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do
resultado e do resultado abrangente para o período de três meses findo naquela data e das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting Standards Board – (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis
intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações
intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410
- Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma
revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis
pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as
normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de
todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma
opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações
contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de
Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e
consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaboradas sob a responsabilidade
da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas
demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das
informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis
intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não
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temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma
consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Belo Horizonte, 12 de maio de 2022

KPMG Auditores Independentes
CRC SP -014428/O-6 F-MG
Anderson Luiz de Menezes
Contador CRC MG- 070240/O-3
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Balanço patrimonial
Em milhares de reais
Balanço patrimonial

Nota
explicativa
Ativos
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Dividendos a receber
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos
Total dos ativos circulantes
Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Valores a receber de partes relacionadas
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso
Total dos ativos não circulantes
Total dos ativos
Passivo e patrimônio líquido
Passivos circulantes
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Dividendos e juros sobre capital próprio
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos
Total dos passivos circulantes
Passivos não circulantes
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos
Total dos passivos não circulantes
Total dos passivos
Patrimônio líquido
Capital social
Gastos com emissão de ações
Ações em tesouraria
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucro do período
Patrimônio líquido dos acionistas da controladora
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido

Consolidado
31/03/2022

Controladora

31/12/2021

31/03/2022

31/12/2021

4
5
6
7
25
20
8

251.191
417.739
65.662
44.577
8.256
24.926
812.351

261.953
376.164
57.889
32.657
7.798
23.799
760.260

190.792
355.501
42.865
32.510
6.208
8.256
19.999
656.131

197.553
325.393
38.995
21.198
6.208
7.798
18.910
616.055

5
18
19
25
20
8

1.826
2.637
25.375
9.944
4.413
44.195
320.557
887.961
311.125
1.563.838
2.376.189

1.506
2.463
33.790
14.416
5.007
57.182
297.880
884.042
310.853
1.549.957
2.310.217

1.826
2.317
21.937
3.013
9.944
3.521
42.558
592.137
282.686
426.271
262.632
1.606.284
2.262.415

1.506
2.146
30.666
3.269
14.416
4.121
56.124
575.482
260.369
421.288
260.753
1.574.016
2.190.071

13
14
15
16
17
21
20

228.961
92.560
60.526
227.997
7.154
33.076
78.671
8.852
737.797

219.343
119.589
57.149
218.644
7.982
19.233
76.041
8.398
726.379

205.225
65.371
52.949
227.997
7.110
33.076
78.671
3.882
674.281

196.815
84.514
49.539
218.644
7.926
19.233
76.041
4.309
657.021

15
16
17
18
19
20

271.977
107.964
15.878
17.636
82.187
218.626
1.032
715.300
1.453.097

273.357
107.587
16.459
18.286
76.707
217.914
467
710.777
1.437.156

228.187
107.964
15.828
14.480
81.095
218.626
320
666.500
1.340.781

228.414
107.587
16.406
15.200
75.391
217.914
467
661.379
1.318.400

425.457
(8.913)
(93.624)
53.948
524.903
(30.217)
50.080
921.634
1.458
923.092
2.376.189

425.457
(8.913)
(93.624)
53.948
524.903
(30.100)
871.671
1.390
873.061
2.310.217

425.457
(8.913)
(93.624)
53.948
524.903
(30.217)
50.080
921.634
921.634
2.262.415

425.457
(8.913)
(93.624)
53.948
524.903
(30.100)
871.671
871.671
2.190.071

9
10
11
12

21

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Demonstração do resultado
Período de três meses findos em
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstração do resultado

Nota
explicativa

Consolidado
31/03/2022

Controladora

31/03/2021

31/03/2022

31/03/2021

Recei ta l íqui da de presta çã o de s ervi ços

22

542.260

477.495

437.725

429.592

Cus to dos s ervi ços presta dos

23

(377.704)

(340.404)

(308.173)

(308.976)

164.556

137.091

129.552

120.616

Lucro bruto
Recei ta s (des pes a s ) opera ci ona i s
Com venda s

23

(28.615)

(28.059)

(23.443)

(25.401)

Gera i s e a dmini s tra ti va s

23

(27.343)

(23.251)

(22.264)

(20.182)

Equi val ênci a pa tri moni a l e rea l i za çã o de va l or justo

9

-

-

16.606

7.113

Outra s recei tas (despes a s ) opera ci ona i s, l íqui da s

23

(3.122)

(7.022)

(2.209)

(6.512)

105.476

78.759

98.242

75.634

Resultado antes das receitas e despesas financeiras
Res ul ta do fi na ncei ro

24

Recei ta s fi nancei ra s
Des pes as fi na ncei ra s
Va ri a çã o ca mbi a l , l íqui da
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

8.740

3.546

7.329

3.278

(25.930)

(12.545)

(24.047)

(11.516)

77

56

75

91

88.363

69.816

81.599

67.487

(10.594)

(13.776)

(3.360)

(9.674)

Impos to de renda e contri bui çã o soci al
Corrente

19

Di feri do

19

Lucro líquido do período

(13.895)

(5.934)

(14.433)

(7.756)

(24.489)

(19.710)

(17.793)

(17.430)

63.874

50.106

63.806

50.057

63.806

50.057

63.806

50.057

Lucro a tri buível a :
Aci oni sta s da control a dora
Parti ci pações nã o control a dora s

68

49

63.874

50.106

-

-

63.806

50.057

Lucro básico por ação – R$

26

0,50

0,39

Lucro diluído por ação – R$

26

0,50

0,39

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Demonstração do resultado abrangente
Período de três meses findos em
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstração do resultado abrangente

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

R eser vas
d e cap i t al

C ap i t al So ci al

Sub scr i t o

Sald o s em 3 1 d e d ez emb r o d e 2 0 2 0

4 2 5. 4 57

Gast o s co m
emi ssão d e
açõ es

( 8 .9 13 )

A çõ es em
t eso ur ar i a

( 73 . 8 3 0 )

R eser va
esp ecial d e
ág io

R eser vas d e lucr o s

R et enção
d e l ucro s

Leg al

53 . 9 4 8

4 5. 6 13

3 2 0 .73 6

A j ust es d e
aval i ação
p at r i mo nial

( 2 9 .6 3 1)

Lucro lí quido do período

-

-

-

-

-

-

-

Realização do custo at ribuído por depreciação

-

-

-

-

-

-

(117)

Recompra de ações

-

-

(19.794)

-

-

-

-

Dividendos mí nimos obrigat órios

-

-

-

-

-

-

Juros sobre capit al próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.373)

(8.373)

4 1.8 0 1

755.2 70

1. 0 17

756 . 2 8 7

8 71. 6 71

1.3 9 0

8 73 . 0 6 1

63.806

68

63.874

( 2 9 . 74 8 )

Sald o s em 3 1 d e d ez emb r o d e 2 0 2 1

4 2 5. 4 57

( 8 .9 13 )

( 9 3 .6 2 4 )

53 . 9 4 8

56 . 2 9 2

4 6 8 . 6 11

( 3 0 .10 0 )

Lucro lí quido do período

-

-

-

-

-

-

-

Realização do custo at ribuído por depreciação

-

-

-

-

-

-

(117)

( 9 3 .6 2 4 )

53 . 9 4 8

56 . 2 9 2

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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4 6 8 . 6 11

50.106

(19.794)

3 2 0 .73 6

-

49

50.057

-

4 5. 6 13

( 8 .9 13 )

73 4 . 4 3 1

(19.794)

53 . 9 4 8

( 3 0 .2 17)

117

1. 0 51

-

( 9 3 .6 2 4 )

-

50.057

Pat r imô nio
lí q ui d o
co nso l i d ad o

-

( 8 .9 13 )

4 2 5. 4 57

73 3 . 3 8 0

Part i ci p açõ es
não
co nt r o l ad o r es

-

4 2 5. 4 57

Sald o s em 3 1 d e mar ço d e 2 0 2 2

-

Pat r imô nio
lí q ui d o d o s
aci o nist as d a
co nt r o l ad o r a

-

Sald o s em 3 1 d e mar ço d e 2 0 2 1

Juros sobre capit al próprio

Lucr o s
acumul ad o s

63.806
117

-

(13.843)

(13.843)

50 . 0 8 0

9 2 1.6 3 4

(83)
-

(83)
(8.373)

1.4 58

(13.843)
9 2 3 .0 9 2

Demonstração dos fluxos de caixa
Período de três meses findos em
Em milhares de reais
Demonstração dos fluxos de caixa
C o nsol i d a d o
3 1/ 0 3 / 2 0 2 2

C ont r o l a dor a

3 1/ 0 3 / 2 0 2 1

3 1/ 0 3 / 2 0 2 2

3 1/ 0 3 / 2 0 2 1

F l u x o d e c a i x a d a s a t i v i d a d e s o pe r a c i on a i s:
63.874

50.106

63.806

50.057

24.489

19.710

17.793

17.430

Perda est imada com crédit os de liquidação duvidosa

1.069

1.591

622

1.404

Provisão per da est imada com pr é f at ur ament o

1.388

4.248

1.317

3.927

L u c r o l í q ui do d o pe r í o d o
Despesa de impost o de renda e cont r ibuição social reconhecida no result ado do perí odo

Provisão de riscos
Depr eciações e amor t izações

( 464)

300

(534)

292

34.749

27.616

29.086

24.978

118

(767)

Baixa lí quida de at ivos imobilizado, int angí vel e arr endament os
Equivalência pat rimonial e realização de valor just o

-

Despesas de juros de emprést imos, f inanciament os, debênt ur es, parcelament os, mút uos e ar rendament os

20

( 1.786)

(16.606)

( 7.113)
9.397

16.656

9.933

15.494

69

69

69

69

6.901

(234)

6.901

( 234)

( 9)

(279)

Cust o de capt ação de debênt ures
At ualização de passivos por compra de invest iment os

-

Dí vidas recuperadas na aquisição de invest iment o
Result ados com inst rument os f inanceir os e der ivat ivos

-

(9)

(267)

-

(17)

-

(279)
( 267)

Descont os em ref inanciament o de parcelament o e empr ést imos

-

Per da de est oque

892

1.657

719

1.640

Variaç ão cambial, lí quida

(77)

( 56)

( 75)

(91)

517

608

517

608

150.172

114.218

119.120

100.015
(10.474)

Despesas com plano de incent ivos baseado em ações

(17)

Va r i a ç ã o n o s a t i v os e pa ssi v o s o pe r a c i o n a i s:
Cont as a receber de client es

(44.352)

( 17.533)

(32.367)

Est oques

(8.665)

8.906

(4.589)

8.637

Impost os a recuper ar

(11.920)

(51)

(11.312)

(1.138)

Out ros at ivos

( 644)

1.132

(600)

2.332

Depósit os judiciais

( 174)

( 161)

(171)

(161)

For necedor es

1.164

537

455

1.916

(17.608)

(6.860)

(16.915)

(6.431)

Obrigações f iscais, sociais e t r abalhist as
Out ros passivos

1.018

(2.829)

(575)

( 1.993)

68.991

97.359

53.046

92.703

(4.653)

( 3.376)

(4.285)

( 3.162)

( 186)

( 218)

( 186)

(218)

Impost o de renda e cont ribuição social pagos dur ant e o per í odo

(20.015)

( 8.032)

(5.588)

(969)

F l u x o d e c a i x a g e r a d o p e l a s a t i v i d a d e s op e r a c i on a i s

44.137

85.733

42.987

88.354
(9.023)

Caixa gerado pelas at ividades operacionais
Ou t r o s f l u x o s de c a i x a d a s a t i v i d a de s o p e r a c i o na i s:
Pagament o de juros sobre emprést imos, f inanciament os, debênt ures, par celament os e arrendament os
Pagament o de riscos

F l u x o d e c a i x a d a s a t i v i d a d e s d e i nv e st i m e n t o :
Liquidação de obrigações por compra de invest iment o

-

(9.023)

-

Pagament o de juros por obrigação por compra de invest iment o

-

(1.008)

-

Crédit os com empr esas ligadas

-

-

Aplicações f inanceiras

-

101.705

(36.222)
(36.222)

Aquisição de imobilizado e int angí vel
C a i x a l í q ui do g e r a d o ( a pl i c a do ) na s a t i v i d a d e s d e i n v e st i m e n t o

(1.008)
318

( 993)

-

101.705

(9.827)

(34.145)

(9.558)

81.847

( 33.827)

81.123

F l u x o d e c a i x a d a s a t i v i d a d e s d e f i n a nc i a m e n t o:
Compr a de ações em t esour ar ia

-

(19.794)

-

(19.794)

Em p r é st i m os e f i n a n c i a m e n t o s:
- Capt ações

560

- Amor t izações

-

560

-

(162)

(2.708)

(162)

(2.708)

( 908)

(922)

( 895)

(910)

P a r c e l a m e n t o s:
- Amor t izações
A r r e n d a m e n t o s:
(18.167)

(14.480)

( 15.424)

( 13.311)

C a i x a l í q ui do g e r a d o ( a pl i c a do ) na s a t i v i d a d e s d e f i na nc i a m e n t o

- Amor t izações

(18.677)

(37.904)

(15.921)

( 36.723)

A u m e n t o ( r e d u ç ã o ) e m c a i x a e e qu i v a l e n t e s de c a i x a

(10.762)

129.676

( 6.761)

132.754

Var iação no caixa e equivalent es de caixa
Caixa e equivalent es de caixa no iní cio do per í odo

261.953

132.306

197.553

96.503

Caixa e equivalent es de caixa no f inal do per í odo

251.191

261.982

190.792

229.257

(10.762)

129.676

( 6.761)

132.754

A u m e n t o ( R e d u ç ã o) e m c a i x a e e q u i v a l e nt e s d e c a i x a

valor adicionado

Demonstração do valor adicionado
As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Demonstração do valor adicionados
Período de três meses findos em
Em milhares de reais
Consolidado
31/03/2022
31/03/2021
Receitas
Vendas brutas de produtos e serviços
Outras receitas
Receitas relativas a construção de ativos próprios
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

Controladora
31/03/2022
31/03/2021

578.394
8
8.337
(1.069)
585.670

509.751
7.873
5.410
(1.591)
521.443

466.239
7
7.981
(622)
473.605

457.560
7.873
5.410
(1.404)
469.439

(172.502)
(101.948)
(2.394)
308.826

(185.707)
(82.077)
(11.425)
242.234

(145.797)
(83.738)
(2.115)
241.955

(168.930)
(75.432)
(11.077)
214.000

Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido gerado
Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas
Receitas financeiras
Outras
Valor adicionado total a distribuir

(34.749)
274.077

(27.616)
214.618

(29.086)
212.869

(24.978)
189.022

8.823
1.368
284.268

3.825
1.168
219.611

16.606
7.409
1.488
238.372

7.113
3.556
548
200.239

Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de Capitais Próprios
Juros sobre Capital Próprio
Lucros retidos
Participação dos não-controladores nos lucros retidos
Distribuição do valor adicionado

105.125
78.556
19.744
6.825
84.024
68.027
496
15.501
31.245
25.536
5.701
8
63.874
13.843
49.963
68
284.268

84.400
60.160
18.810
5.430
69.314
55.049
768
13.497
15.791
12.614
2.843
334
50.106
8.373
41.684
49
219.611

82.560
61.228
16.048
5.284
64.755
52.288
2
12.465
27.251
23.715
3.536
63.806
13.843
49.963
238.372

74.978
52.984
17.156
4.838
60.815
48.784
4
12.027
14.389
11.563
2.764
62
50.057
8.373
41.684
200.239

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda de valores ativos
Valor adicionado bruto

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Notas explicativas da administração às informações
contábeis intermediárias em 31 de março de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional
O Instituto Hermes Pardini S.A. (“Hermes Pardini”, “Companhia” ou “Controladora”), em conjunto com suas
controladas (“Grupo Hermes Pardini” ou “Grupo”), tem por objetivo a prestação de serviços médicos e
odontológicos, laboratoriais de pesquisas, análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e
terapêutica, que incluem medicina de precisão e exames de imagem, podendo participar em outras empresas
como sócio, acionista ou cotista.
A administração entende que as semelhanças operacionais e de negócio entre as empresas que compõem o
Grupo, com relação às características econômicas, prestação de serviços e processos de produção, tipo de
cliente, fornecedores e processo logístico, como um único segmento denominado: “serviços auxiliares de
apoio ao diagnóstico”, para fins de análise e tomada de decisão por parte da administração, sobre as
atividades operacionais da Companhia.
A Controladora é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, registrada no Novo Mercado da B3 S.A., segmento mais alto de governança corporativa,
desde sua abertura de capital, sendo negociada sob o código PARD3.

2 Base de elaboração, apresentação das informações contábeis intermediárias e resumo das
principais práticas contábeis
2.1. Informações contábeis intermediárias consolidadas e controladas
As informações contábeis intermediárias, consolidadas e controladas, da Companhia foram elaboradas de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) (Demonstração Intermediária) e de acordo com a norma
internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board IASB, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis a elaboração das Informações Trimestrais - ITR.
As informações contábeis intermediárias estão apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional
da Companhia e moeda de apresentação.
As informações contábeis intermediárias da Companhia foram aprovadas pelo Conselho de Administração
em reunião ocorrida em 12 de maio de 2022.
2.2. Correlação entre as notas explicativas divulgadas nas demonstrações financeiras anuais e as
informações contábeis intermediárias
As práticas e políticas contábeis (que incluem os princípios de mensuração, reconhecimento e avaliação dos
ativos e passivos) além dos principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas sobre estimativas
adotadas na elaboração destas informações trimestrais estão consistentes com aquelas adotadas e
divulgadas na Nota Explicativa n° 2 das demonstrações financeiras anuais referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2021.

24

A Companhia entende que as atualizações relevantes referentes à sua situação patrimonial e ao resultado
do período findo em 31 de março de 2022 estão apresentadas nestas informações contábeis intermediárias,
estando em conformidade com os requerimentos de divulgação emitidos pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
2.3. Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de modo consistente na preparação dessas informações
contábeis intermediárias consolidadas e controladas para todos os períodos apresentados, salvo disposição
em contrário.
2.4. Bases de consolidação e investimentos em controladas e controladas indiretas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações contábeis da Companhia de suas
controladas diretas e controladas indiretas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de
controlar as políticas financeiras e operacionais de uma investida para auferir benefícios de suas atividades
e está exposta ou tem direitos a retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com as investidas. Nas
demonstrações financeiras individuais da Companhia, as informações contábeis das controladas são
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.
As controladas da Companhia assim como sua participação direta, estão demonstradas a seguir:

As controladas indiretas da Companhia assim como sua participação indireta, estão demonstradas a seguir:

A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou
tem direitos de termos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as
atividades relevantes da investida. As empresas incluídas na consolidação estão descritas na Nota Explicativa
9 - investimentos.
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Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora no patrimônio líquido (ou passivo a
descoberto, quando aplicável) das controladas, bem como os saldos de ativos e passivos, receitas, custos e
despesas, decorrentes de transações efetuadas entre as empresas.
A parcela relativa aos não controladores no patrimônio líquido das controladas é apresentada
destacadamente no patrimônio líquido consolidado.
2.5. Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos recentemente e ainda não adotados pela
Companhia
As seguintes normas e interpretações foram alteradas ou entra em vigor e não deverão ter um impacto
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia:










Contratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37)
Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação
(alterações ao CPC 32/IAS 12)
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16).
Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3).
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
IFRS 17 Contratos de Seguros;
Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e IFRS Practice Statement 2).
Definição de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23/IAS 8).

3 Combinação de negócio
Em 2021 a Companhia adquiriu a seguinte participação societária:

Principais motivos da combinação de negócios e descrição de como o controle da adquirida foi obtido pelo
adquirente
No âmbito do planejamento estratégico definido conjuntamente pela Diretoria e Conselho de Administração
da Companhia, existe a intenção de expandir os negócios de Unidades de Atendimento e Laboratórios de
referência. Esse processo de expansão pode ocorrer por meios orgânicos, com a abertura de novas unidades
e credenciamento de novos laboratórios parceiros, e/ou inorgânicos, via aquisição de laboratórios em novas
localidades.
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Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda. – LPA
No dia 18 de junho de 2021, foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” para
a aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) das quotas de emissão do Laboratório de Patologia
Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda. (“LPA”), a aquisição é mais um passo importante da estratégia
do Grupo Pardini em reforçar sua presença em todas regiões do país.
A aquisição do LPA totalizou R$ 128.167, sendo: R$ 50.800 pagos à vista na data do fechamento, R$ 38.100
em 12 meses após a data de fechamento, R$ 25.400 em 24 meses após a data de fechamento; R$ 12.700 em
60 meses após a data de fechamento, cujo os valores poderão ser descontados ou compensados com
eventuais Perdas Efetivas na data do pagamento. Além disso, em setembro de 2021 foi registrado como
ajuste de preço o valor de R$ 1.167, conforme previsto no contrato de compra e venda.
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda. – APC
No dia 02 de agosto de 2021, foi assinado o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” com
a transferência de 100% do capital da Laboratório de Anatomia Patológica e Cit. S/C Ltda. (“APC”), a aquisição
reforça a estratégica do Grupo Pardini em oferecer exames oncológicos de alta complexidade.
A aquisição do APC totalizou R$ 18.680, sendo: R$ 8.930 pagos à vista na data do fechamento, dos quais R$
3.250 foram deduzidos e depositados em uma conta garantia com o objetivo de cobrir eventuais
indenizações devidas pelos vendedores, R$ 3.250 a serem pagos ao final de 12 meses contados da data do
fechamento, R$ 3.250 a serem pagos ao final de 24 meses contatos da data do fechamento, R$ 3.250 a serem
pagos ao final de 36 meses contatos da data do fechamento, cujo os valores poderão ser descontados ou
compensados com eventuais perdas efetivas na data do pagamento.
Instituto de Análises Clínicas de Santos S.A. – IACS
No dia 16 de novembro de 2021, foi assinado o “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças” com a transferência de 60% do capital do Instituto de Análises Clínicas de Santos S.A. (“IACS”) e a
transferência do controle, a aquisição é mais um passo importante da estratégia do Grupo Pardini em
reforçar sua presença em todas regiões do país.
A aquisição do IACS totalizou R$ 102.657, sendo: R$ 60.588 pagos à vista na data do fechamento, R$ 20.196
a serem pagos ao final de 12 meses contados da data do fechamento, R$ 20.196 a serem pagos ao final de
24 meses contatos da data do fechamento, cujo os valores poderão ser descontados ou compensados com
eventuais perdas efetivas na data do pagamento. Além disso, em dezembro de 2021 foi registrado como
ajuste de preço o valor de R$ 1.677, conforme previsto no contrato de compra e venda.
Opção de Compra e venda
Como parte do acordo para adquirir a participação acionária, uma opção de compra foi emitida pelos
Vendedores em favor da Companhia, garantindo a compradora o direito de adquirir a totalidade das ações
de titularidade dos acionistas minoritários durante o quinto e o sexto aniversário de assinatura da transação.
Na mesma data, a Companhia outorgou aos proprietários da participação não controladora, opção para que
estes, a seu exclusivo critério, vendem à Companhia o equivalente a 35,2% das ações a partir do segundo até
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o terceiro aniversário e 4,8% a partir do quarto até o quinto aniversário. Devido a estas outorgas a Companhia
registrou a combinação de negócio pelo método de aquisição antecipada, consistente com a política utilizada
nas aquisições anteriores envolvendo opção de compra e venda, registrando assim 100% da participação da
IACS na data da aquisição. As opções foram precificadas no valor R$ 72.045 na aquisição, com base no valor
justo das ações na data de encerramento destas demonstrações financeiras considerando a opção de compra
do quinto aniversário.
Moscogliato – Serviço de Ultra-Som Ltda. – ODI
No dia 20 de dezembro de 2021, foi assinado o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças” com a transferência de 100% do capital do Moscogliato – Serviço de Ultra-Som Ltda. (“ODI”), a
aquisição marca o início do investimento do Grupo Pardini no fortalecimento da linha de cuidado da Saúde
da Mulher.
A aquisição do ODI totalizou R$ 12.549, sendo: R$ 7.500 pagos à vista na data do fechamento, dos quais R$
1.250 foram retidos com o objetivo de cobrir eventuais indenizações devidas pelos vendedores, R$ 2.500 a
serem pagos ao final de 12 meses contados da data do fechamento, R$ 2.500 a serem pagos ao final de 24
meses contatos da data do fechamento, cujo os valores poderão ser descontados ou compensados com
eventuais perdas efetivas na data do pagamento. Além disso, em março de 2022 foi registrado como ajuste
de preço o valor de R$49, conforme previsto no contrato de compra e venda.
Ativos e passivos adquiridos reconhecidos na data da aquisição – (Preliminar)
Os ativos e passivos adquiridos em 2021 mensurados a valor justo, estão demonstrados abaixo.
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Ágio apurado na aquisição de 2021 (goodwill) – (Preliminar)

As demais informações referentes a esta Nota Explicativa não sofreram alterações significativas em relação
àquelas divulgadas na Nota Explicativa 4 – Combinação de negócios das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2021.

4 Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa incluem os montantes em caixa, contas de depósito bancário e aplicações
financeiras e estão assim apresentados:

(a) As aplicações financeiras de curto prazo referem-se a recursos aplicados em Certificados de Depósito Bancário ou Compromissadas, em bancos
de primeira linha, com liquidez imediata, sujeitas a risco insignificante de mudança de valor. A Companhia possui opção de resgate antecipado das
referidas aplicações financeiras, sem penalidade de perda de rentabilidade. Estes instrumentos tiveram uma remuneração média de 99,5% do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em 31 de março de 2022 e 98,2%% em 31 de dezembro de 2021.

Em 31 de março de 2022 não existiam diferenças entre o valor contábil de Caixa e equivalentes de caixa e o
valor justo.

5 Contas a receber de clientes

(a)

Os serviços executados a faturar referem-se a serviços prestados cujos respectivos documentos fiscais ainda não haviam sido emitidos
quando do encerramento das demonstrações trimestrais.
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O saldo das contas a receber por idade de vencimento em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021
está distribuído conforme segue:

A composição das perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa é conforme a seguir demonstrado:

6 Estoques

(a)
(b)

Consiste principalmente, de kits reagentes e materiais auxiliares utilizados como insumos na coleta e a realização de exames de análises
clínicas, imagem e exames de COVID.
Refe-se principalmente a material para revenda da controlada Pardis Distribuidora Ltda.
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7 Impostos a recuperar

(a)
(b)
(c)
(d)

Refere-se a essencialmente a saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Refere-se a PIS e COFINS pagamento indevido ou apurado a maior em empresa adquirida.
Refere-se a INSS apurado e pago a maior.
Refere-se essencialmente ICMS st a recuperar.

8 Outros ativos

(a)

Refere-se às despesas pagas antecipadamente, apropriadas ao resultado em períodos subsequentes de acordo com suas respectivas
competências. Este saldo compõe-se basicamente de despesas com IPTU do exercício de 2022, renovação de licenças e sistemas e ainda
adiantamentos a operadoras de planos de saúde e de vale transporte a serem distribuídos aos funcionários.

(b)

Refere-se ao direito vinculado ao plano de incentivo baseado em ações conforme descrito na Nota Explicativa n° 25 – Transações com partes
relacionadas, a bonificação será reconhecida no resultado na rubrica “Pessoal e benefícios”, pelo método linear para cada benefício concedido,
abaixo a expectativa de amortização anual:

(c)

Valores a receber de fornecedores referente reembolsos de gastos.
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9 Investimentos
Os saldos e informações sobre os investimentos em controladas são os seguintes:

(a)

Os investimentos na SAN - Sansão Holding S.A. e IACS - Instituto de Análises Clínicas de Santos S.A. foram registrados em seu valor integral
devido a opção de compra.

A movimentação dos investimentos em controladas, apresentada nas informações contábeis da
companhia, é conforme a seguir demonstrada:

(a)

Refere-se a ajuste de preço da Moscogliato - Serviço de Ultra-Som Ltda., conforme Nota Explicativa 3 – combinação de negócio.
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Os principais saldos do resultado das controladas em 31 de março de 2022 são conforme a seguir
demonstrados:

10 Imobilizado
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A movimentação do saldo do imobilizado é demonstrada a seguir:
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11 Intangível

Os ativos intangíveis que possuem vida útil econômica definida são amortizados pelo método linear, levandose em consideração sua vida útil, que reflete o benefício econômico dos referidos ativos intangíveis. As
marcas e contratos são essencialmente valores justos de ativos adquiridos em combinação de negócios.
A movimentação do saldo de intangíveis é demonstrada a seguir:

(a)
(b)

Adição refere-se à aquisição de Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda.; Laboratório de Anatomia Patológica
e Citologia Ltda.; Instituto de Análises Clínicas de Santos S.A. e Companhia do Moscogliato – Serviço de Ultra-Som Ltda., conforme Nota
Explicativa 3 – combinação de negócio.
Refere-se a ajuste de preço da Moscogliato - Serviço de Ultra-Som Ltda., conforme Nota Explicativa 3 – combinação de negócio.
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(a) Ágio e mais valia transferido para o intangível proveniente de incorporação da Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.

Alocação do Ágio às Unidades Geradoras de Caixa
Os ágios e as marcas foram submetidos ao teste de redução ao valor recuperável (“impairment”) em 31 de
dezembro de 2021 e não foi identificada necessidade de ajustes aos valores dos ágios e marcas.
Em 31 de março de 2022 não foi identificada nenhuma mudança significativa que levasse a necessidade de
novo teste de impairment.

12 Direito de uso
Os ativos de direito de uso são demonstrados a seguir:
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A movimentação do saldo de direito de uso é demonstrada conforme a seguir:
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As renegociações ocorridas no período findo em 31 de março de 2022 estão relacionadas aos reajustes
contratuais.
Durante o período findo em 31 de março de 2022, os gastos referentes aos arrendamentos de curto prazo,
bens de baixo valor e pagamentos variáveis totalizam R$ 3.529 na Controladora e R$ 5.694 no Consolidado
e foram alocados diretamente no resultado.

13 Fornecedores
A composição dos fornecedores pode ser assim apresentada:

A Companhia coloca em prática suas políticas de gerenciamento dos riscos financeiros para garantir que
todas as obrigações sejam pagas conforme os termos originalmente acordados.

14 Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas

(a) A redução dessa rubrica refere-se essencialmente ao pagamento de participação dos resultado do exercício de 2021.
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Os impostos e contribuições municipais, estaduais e federais incidentes sobre as operações da Companhia
estão sujeitos à fiscalização por parte das autoridades governamentais durante um prazo de cinco anos.

15 Arrendamentos

A movimentação do saldo de arrendamentos é demonstrada conforme a seguir:

O cronograma de arrendamentos em 31 de março de 2022 e os respectivos valores nominais são conforme
a seguir demonstrado:

As taxas incrementais aplicadas aos passivos de arrendamentos variam de 6,99% a 8,87% de acordo com a
data de início do contrato e dos prazos estimados.
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16 Debêntures, empréstimos e financiamentos

Debentures 2º
A 2º Emissão de Debêntures foi realizada de forma simples, não conversível em ações, de espécie
quirografária, em séria única, por meio de oferta pública com esforços restritos, totalizando o montante total
de R$ 210.000 milhões. O prazo total da operação é de 5 anos, sendo 3 anos de carência e 2 parcelas anuais
a partir do quarto ano de amortização, sendo 50% em dezembro de 2022 e 50% em dezembro de 2023.
O cronograma de pagamento dos saldos de empréstimos e financiamentos em 31 de março de 2022 e os
respectivos valores nominais são como segue:

As movimentações resumidas dos empréstimos e financiamentos no período findo em 31 de março de
2022 e 31 de dezembro de 2021 foram as seguintes:
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O valor justo dos empréstimos e financiamentos não diferem significativamente dos seus respectivos saldos
contábeis. Informações sobre exposição ao risco de taxa, variação cambial e liquidez estão apresentadas na
Nota Explicativa n° 27.
As demais informações referentes a esta Nota Explicativa não sofreram alterações significativas em relação
àquelas divulgadas na Nota Explicativa 17 - Debêntures, empréstimos e financiamentos das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2021.

17 Parcelamentos tributários

A movimentação resumida dos parcelamentos é como segue:

O cronograma de pagamento dos saldos de parcelamentos em 31 de março de 2022 e os respectivos valores
nominais são como segue:
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18 Provisão para riscos
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos
governamentais, oriundos do curso normal de suas operações, envolvendo questões de natureza fiscal,
trabalhistas e cíveis. As provisões para riscos são determinadas com base em análises das ações judiciais em
curso, autuações e avaliações de riscos onde os prognósticos de perda são considerados prováveis pela
administração e pelos seus consultores jurídicos.
A composição e a movimentação da provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis são assim demonstradas:

Durante o período findo em 31 de março de 2022 e o exercício de 2021, ocorreram movimentações da
provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que se encontram resumidas abaixo:

As demais informações referente a provisão para riscos não sofreram alterações significativas em relação
àquelas divulgadas na Nota Explicativa 19 - Provisões para riscos das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2021.
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19 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os créditos tributários podem ser assim demonstrados:

a)

Em 31 de dezembro de 2012 a Companhia incorporou a investidora GIF Aperana Participações S.A., cujo saldo
do ágio anteriormente registrado na investidora foi integralmente provisionado no momento da
incorporação gerando um crédito tributário no valor de 34% do valor do ágio. Referido crédito tributário foi
reconhecido em reserva especial de ágio na incorporação em contrapartida de imposto de renda e a
contribuição social diferidos ativos, que está sendo utilizado pela Companhia desde 2013 até 2022.

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos em combinação de negócios, em decorrência

da mais valia de ativos identificados, conforme abaixo demonstrado:

c)

Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos calculados sobre o custo atribuído ao ativo
imobilizado.
Em 31 de março de 2022, com base nas projeções de geração de resultados tributáveis futuros os saldos de
imposto de ativo diferido são recuperáveis.
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Conciliação do Ativo (Passivo) fiscal diferido, líquido:

(a) Adição de IR/CS diferido sobre mais valia do Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda.

Imposto de renda e contribuição social - conciliação entre as despesas nominal e efetiva
A conciliação entre as despesas nominal e efetiva do imposto de renda e contribuição social para os períodos
é como segue:

As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas à revisão e eventual lançamento adicional por
parte das autoridades fiscais durante um prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições estão
também sujeitas a estas condições, conforme legislação aplicável.
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20 Aplicações financeiras vinculadas e obrigações por compra de investimentos
Aplicações financeiras vinculadas
As aplicações vinculadas referem-se a aplicações financeiras efetuadas pela Companhia em fundos de
investimentos em bancos de primeira linha, com utilização restrita, cujo saldo visa garantir o cumprimento
do acordo de retenções de parte dos valores devidos aos vendedores na aquisição das controladas.

O saldo aplicado somente é resgatado e disponibilizado aos vendedores após o cumprimento de determinadas cláusulas contratuais existentes em
acordo de aquisição de controle societário. Estes instrumentos tiveram uma remuneração média de 101,12% do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) em 31 de março de 2022 e 101,61% em 31 de dezembro de 2021.

Obrigações por compra de investimento

(a) Refere-se às parcelas a pagar, previstas nos contratos de compra e venda de participações societárias pela
aquisição essencialmente das empresas, Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo
Ltda., Sansão Holding S.A., Solução Laboratório de Análises Clinicas S.A e Laboratório de Anatomia Patológica
e Citologia Ltda., atualizadas principalmente a 95% e 100% do CDI.
(b) As obrigações vinculadas referem-se a retenções de valores dos pagamentos aos vendedores na compra das
controladas e que serão disponibilizados aos vendedores após o cumprimento de determinadas cláusulas
contratuais existentes em acordo de aquisição de controle societário. Essas obrigações estão garantidas por
aplicações financeiras efetuadas pela Companhia.
(c) Consiste em obrigação por aquisição de participação societária da Sansão Holding S.A. e Instituto de Análises
Clínicas de Santos S.A. para liquidação futura, a favor do vendedor, por opção de compra de investimento
firmada nas datas de aquisições. A Companhia outorgou aos proprietários da participação não controladora,
opções para que este a seu exclusivo critério, venda a totalidade das ações detidas por eles. Na mesma data,
os proprietários das participações não controladoras outorgou à Companhia opções para que a mesma a seu
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exclusivo critério, compre o restante das ações detidas pelo não controlador. A atualização do passivo
financeiro da Sansão Holding S.A. é baseado em múltiplos de EBITDA esperados e do Instituto de Análises
Clínicas de Santos S.A. é calculado através de múltiplos da Receita Operacional Bruta menos o endividamento
líquido, ambos trazidos a valor presente.
O cronograma de pagamento dos saldos de obrigações por compra de investimentos em 31 de março de
2022 e os respectivos valores nominais é conforme a seguir demonstrado:

As movimentações de obrigações por compra de investimentos do período findo em 31 de março de 2022
e 31 de dezembro de 2021 são como a seguir demonstradas:

(a)

Refere-se a ajuste de preço da Moscogliato - Serviço de Ultra-Som Ltda., conforme Nota Explicativa 3 – combinação de negócio.

As obrigações vinculadas, líquidas das aplicações financeiras vinculadas, são conforme a seguir
demonstradas:
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21 Patrimônio líquido
Em 31 de março de 2022, o capital social da Companhia está dividido em 130.978.595 ações todas
nominativas escriturais e sem valor nominal da seguinte forma:

O capital social autorizado é de R$ 2.000.000 (dois bilhões de reais).
Reserva de Lucros
Os saldos das reservas de lucros em 31 de dezembro de 2021 ultrapassaram o valor de capital social, em
entendimento ao disposto no art.199 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 11.638/07, será
definido na próxima Assembléia Geral Extraordinária - AGE a destinação desse excesso.
Juros sobre capital próprio (JCP)
Durante o período de nove meses findo em 31 de março de 2022, a Companhia deliberou a distribuição de
juros sobre o capital próprio a seus acionistas, calculados com base na aplicação da Taxa de Juros a Longo
Prazo (TJLP) sobre o Patrimônio Líquido, as distribuições ocorrem na proporção da participação de cada
acionista no capital em circulação nas datas bases de pagamentos. O montante bruto de distribuição foi de
R$ 13.843, incidindo sobre este o valor de R$ 1.826 de retenção do imposto de renda retido na fonte (IRRF)
totalizando em uma distribuição líquida de R$ 12.017. O valor distribuído de JCP é imputado ao dividendo
mínimo obrigatório até seu limite de distribuição, os valores foram distribuídos da seguinte forma:

Abaixo a demonstração dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2021 e JCP a pagar:
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As demais informações referentes ao Patrimônio líquido não sofreram alterações significativas em relação
àquelas divulgadas na Nota Explicativa n° 22 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021.

22 Receita líquida de prestação de serviços
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração do resultado é
apresentada a seguir:

23 Natureza dos custos e das despesas operacionais
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada
na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado
são apresentadas a seguir:
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24 Resultado financeiro
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25 Transações com partes relacionadas
Os valores apresentados abaixo referem-se a operações realizadas entre a Companhia e empresas
relacionadas:

(a) Valores correspondentes à prestação de serviços de análises clínicas.
(b) A administração considera que não são requeridas garantias para as transações de mútuos com as empresas do grupo. As
vigências dos contratos de mútuos são por prazos indeterminados.
(c) Serviços compartilhados incorridos e transferidos para as controladas.

As transações com partes relacionadas, conforme acima apresentadas, são eliminadas nas informações
contábeis intermediárias consolidadas da companhia.
As operações realizadas entre a Companhia e as partes relacionadas são efetuadas a valor de mercado.
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Operações de arrendamento
O Grupo possui contratos de arrendamento mercantil de imóveis com outras empresas relacionadas. Os
valores registrados no resultado referem-se à adoção ao CPC 06 (R2) – IFRS16, em que as despesas de aluguel
para esses contratos foram convertidas em amortização e juros, como requerido por este pronunciamento.
Até 31 de março de 2022 o Grupo apresentou como resultado dessas operações o montante de R$ 7.023 (R$
4.702 em 31 de março de 2021).

Remuneração dos Administradores
A remuneração aprovada para o conselho de administração e alta direção durante o período está
demonstrada a seguir:

No primeiro trimestre de 2022, a meta estipulada no plano de incentivo e Retenções Baseado em Ações
não foi atingida para o período de 14 de fevereiro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022, motivo pelo qual
não foi provisionado bonificação em ação neste período.
As demais informações referentes a esta Nota Explicativa não sofreram alterações significativas em
relação àquelas divulgadas na Nota explicativa 27 – Transação com partes relacionadas das
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021.
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26 Lucro líquido por ação
Lucro líquido básico por ação

Lucro líquido diluído por ação
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27 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
Os valores contábeis apresentados como ativos e passivos financeiros são assim demonstrados por
categoria:

Estimativa do valor justo
A Companhia adota a mensuração a valor justo de determinados ativos e passivos financeiros. O valor justo
é mensurado a valor de mercado com base em premissas em que os participantes do mercado possam
mensurar um ativo ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do valor justo
prioriza os insumos utilizados na medição em três grandes níveis, como segue:
 Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
 Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não

ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que estão
disponíveis ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para
substancialmente a integralidade dos termos dos ativos e passivos.

 Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que são

significantes para a definição do valor justo dos ativos e passivos.
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A Administração entende que os instrumentos financeiros representados acima, os quais são reconhecidos
nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não apresentam variações significativas em
relação aos respectivos valores de mercado, pois:
i.
ii.
iii.

As taxas contratadas dos empréstimos e financiamentos para transações similares são próximas às taxas
de juros atualmente praticadas no mercado, e/ou;
O vencimento de parte substancial dos saldos de empréstimos e financiamentos ocorre em datas
próximas às dos balanços; e
As operações de debêntures não possuem variações significativas do valor justo em relação ao valor
contábil.

Os principais fatores de riscos inerentes às operações da Companhia são expostos a seguir:
a)

Gestão do risco de capital: O Grupo administra seu capital para assegurar que as empresas que
pertencem a ele possam continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o
retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo
das dívidas e do patrimônio.
O Grupo não está sujeito a nenhum requerimento externo sobre o capital.
A Administração revisa periodicamente a estrutura de capital da Companhia e de suas controladas. Como
parte dessa revisão, a Administração considera o custo de capital, a liquidez dos ativos, os riscos associados
a cada classe de capital e o grau de endividamento.

b)

Exposição a riscos de taxas de juros: o Grupo está exposto a riscos relacionados a taxas de juros em
função de aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos contratados vinculados, principalmente
ao CDI e taxas pré-fixadas.
Na data de encerramento do período, com base em expectativas divulgadas pelo “boletim focus” do Banco
Central, de 25 de março de 2022, a Administração estimou um cenário provável de variação das taxas de
juros de seus passivos financeiros entre as taxas CDI e Selic em 12,25% ao ano, por considerar que as taxas
são mercadologicamente equivalentes. Tais taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo de parâmetro
para os cenários possível e remoto, respectivamente.
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c)

Concentração de risco de crédito: decorre da possibilidade de a contraparte de um negócio não cumprir
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que levaria ao
prejuízo financeiro. As atividades operacionais da Companhia, principalmente em relação às contas a
receber, e as atividades de financiamento, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras,
transações cambiais e outros instrumentos financeiros, geram exposição da Companhia ao mencionado
risco de crédito. Para mitigar esses riscos, a Administração do Grupo acompanha rigorosamente os fluxos
de recebíveis, além de fazer o acompanhamento permanente das posições em aberto. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa é calculada em montante considerado pela Administração como
suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos.

d)

Exposição a riscos cambiais: o resultado das operações do Grupo é afetado pelo risco de oscilações das
taxas de câmbio, pois uma parcela de suas obrigações é denominada em moedas estrangeiras (euro e
dólar norte-americano). Estes riscos são avaliados e, se necessários, mitigados pela área financeira, que
monitora periodicamente os fluxos financeiros e operacionais do Grupo.
O Grupo possui os seguintes passivos em moeda estrangeira, que podem afetar o seu resultado pelas
variações das taxas de câmbio:

Em conformidade com o CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros, é apresentado o quadro de análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros de risco cambial do Grupo, objetivando evidenciar um eventual
desembolso futuro, de acordo com as premissas detalhadas.
Na data de encerramento do período, com base em expectativas divulgadas pelo Itaú BBA no relatório
“Brasil_Proj_Macro_Itau_mar22”, a Administração estimou um cenário provável de variação das taxas de
câmbio de seus passivos financeiros, de acordo com a data de vencimento de cada operação. As taxas de
câmbio prováveis utilizadas foram:

Tais taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo de parâmetro para os cenários possível e remoto,
respectivamente.
A seguir, é apresentada a análise de sensibilidade para oscilações nas taxas de câmbio sobre a exposição
cambial líquida do Grupo:

55

28 Transações não envolvendo caixa
Durante os períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021 a Companhia realizou aplicação de recursos não
envolvendo caixa, portanto, não estando estas refletidas na demonstração dos fluxos de caixa. As referidas
operações são como segue:
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29 Evento Subsequente
Aquisição de ativos
Em 21 de fevereiro de 2022 foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda de Participações e Outras Avenças”
para a aquisição, pela Companhia, de determinados ativos físicos da empresa DaVita Health Care Brasil
Serviços Médicos LTDA. (“DaVita Serviços Médicos”), correspondentes ao direito de utilização de 10 unidades
no estado de São Paulo, incluindo suas benfeitorias, equipamentos instalados para operação, e para a
realização de exames de análises clínicas, imagem, dentre outros e seus mobiliários (“Ativos”), estando
excluída qualquer marca do Grupo DaVita, tampouco contratos de credenciamento e de clientes.
A transferência efetiva da participação na Controlada DaVita Serviços Médicos para a Companhia e a
liquidação financeira do valor da Operação estavam sujeitas ao cumprimento de condições suspensivas que
são comumente aplicáveis neste tipo de operação, incluindo a aprovação da Operação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). A aprovação foi concluída com êxito e a aquisição dos ativos
da DaVita foi efetivada na data de 28 de abril de 2022.
O valor da transação foi de US$ 10.713 dos quais serão pagos em duas parcelas da seguinte forma: a primeira
no valor de US$ 5.356 (parcela à vista) e uma parcela no valor de US$ 5.357, que será paga no 1º aniversário
da data de fechamento (parcela à prazo).
Aumento de capital
No dia 29 de abril de 2022 foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de capital social da
Companhia mediante a capitalização da reserva de lucros, sem a emissão de novas ações, no valor de R$
168.319.356,63 (cento e sessenta e oito milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais
e sessenta e oito centavos), alterando desta forma, o capital social para o total de R$ 593.776.501,60
(quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e um reais e sessenta
centavos), conforme o art. 169, §1º da Lei 6.404/76.
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Declaração dos Diretores sobre as informações contábeis intermediárias
Declaração dos Diretores sobre as informações contábeis intermediárias
Em observância às disposições constantes no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 480/09, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e
concordou com as informações contábeis intermediárias (Consolidado e Controladora) relativas ao período
findo em 31 de março de 2022.
Belo Horizonte, 12 de maio de 2022.
Diretor Presidente - Roberto Santoro Meirelles
Diretor Executivo Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores - Camilo de Lelis
Maciel Silva
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes
Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes
Em observância às disposições constantes no artigo 25 parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 480/09, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e
concordou com a conclusão expressa no relatório dos Auditores Independentes, datado em 12 de maio de
2022, relativo às informações contábeis intermediárias (Consolidado e Controladora) referentes ao período
findo em 31 de março de 2022.
Belo Horizonte, 12 de maio de 2022.
Diretor Presidente - Roberto Santoro Meirelles
Diretor Executivo Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores - Camilo de Lelis
Maciel Silva
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